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YıHı~ı: 800, aftıayhğı 400 

.. kuruştur. Sayısı 3 uruş 
Günü geçmiş skyılar 

25 kuruştur.a 
•\... ______ J 

SAYI: ~768 PAZARTESİDEN 6ZG~ GÜNLER.O__; VE SABA:H:LARI ÇIK.AR. O~l'NCU Y.L 

Bu Sabah · Yeniden Çetin Bir Çarpışma başladı. 
lstanbulun Kurtuluşu- Dışbakan ÇE'fE '1i~ üc;AK HAllHi 

nun 12 nci Yıl Dönümü Kamutay urubun~a izahat Habeş Ordulart ltalyan Hatlannı 
Büyük törenle ve can~anUösterilerle ~üıruf an~ı. GE ce 

uray tarafın~an büyü~ bir şöten veril~i. 

ver~i. Geçerek Eritreyi istila Edecekler .. 

1 tııııl ıılılırn 

İstanbul, 7 (Özel) Is 
t-nbulun yallancı ordu işga 
linaen kurtuluşum: n on ikin 

1' r coı 111111~ 

Perapalasta İlbay laraf ın. 
dan ordu ıereftne bir şö'en 
verildi . 

Ci yıl dönümü dün büyük l=========ı======= 
lört:.nle kutlulandı. Saat do · 
~uza doğru Askeri kıta l arı 
okulla.r, c~miyetler ve halk 

Sultanahmet meydanında 
toplandılar. Saat tam onda 
•tılan ~ l pare top ıresi üzerine 

hriıan<ıa bütün gemiler dü 
düklerini öttürerek kurtu uş 
bayramanı kutluladı 1ar. Fu 
lörencien sonra büyük bir 
icçit resmi yapıldı. 

Taksim abidesine Uray tar 
Arından bir çılenk konuldu. 
Buri\da birçok heyecanlı 
•öylevler verildi. 

Gece tehir battan baıa 
bol ıııkla aydın lanı ' dı . 

. 

Çinli 
Haydutlann ~açudığı ta

lebeler. 
İ.tanbul , 5 (Özel) 

ghaydan bildiri'iyor: 

Şan 

Çın Kiyaniğ sahi lerinden 

bir kasabadan Çinlı hardut 

lar 33 mektep talebesini dağa 

kaldırmı§lar ve çoruk ai e · 

lerınden mühim hır fidyei 

necat istemektedır er. 

li. Te' fık Hu Ilı \r;ıs 

Ankara, 7 (A.A ) - Dün 
H. P. Kamutay gurubunun 
yaptığı top 1antıda Tevfik 
Rü~tü Ards gerel siyasa du
rumtJ ile bu durum karşı 
sında· Türkiy«>nin imza etti· 
ği her türlü misak ve mu · 
ahedelerle üzerine aldığı 
tadhhütlere karıılıl<lı ve di
kkatli sechıkat ve Halkan 
miittefıklerile birlikte müş 
terek emnlvet prensibine 
uluslar sosyetesi politikası 
hal<kında l7ahnt vermi' ve 
gurup bakamtl\ızın bir iza-
hatını tasvip etmiştir 

f 

Altıncı 
Tıp kon~resi 
A)ıktt~a. 7 (A.A.) Al 

tıncı tıp kurultayı Jıügiin 
saat on birde Baıbakari İs 
met İnönünün bir sövlevile 
açılmıftır 

İtalyanlar AduayıVe Adiganı Aldılar. 
-

Habeş OrdUsıınu islaha Giden İsveçli Subaylar 
Hükumetlerinin Çağırmasına Rağmen 

Dönmiyorlar. 
Geriye 

-
Yü.z eli bin kişilik Habeş kuvvetleri yolda. Adua 
bölgesi'!de şiddetli çarpışmalar oldu ve bu top
raklar ita/yanlar ve Habeşler tarafından müte
addit defa bir birlerinden geri alınıp verildi. 

Londra, 7 (AA) - hal 
ya ! Habeı muharebesi bu 
gün Adua tarafındal<i çar 
pı,malara inhisar eylemiş 

ve güneyin Agadan bö 1ge 
s·ndeki hare~et çeteler 'e 

uçak hareketlerinden ibaret 
kalmııtır. 

Roma, 7 (A.A) Bu 
gün birkaç defa elden ele 
geçen ve akı~~ İtaly:anla
rın e'inde kalan Adua ta 

Bulgar Şampiyonunu 
İkinci Defa da Yendik 
fener - Güneş ·Karma ta~ımı levs~i ta~ımım -güzel 

bir o~unla 4 - O yen~i · 
ishnbul, 7 CÔzel) Bul · . Böylelik 1e birine• hafta 

garistan şampiyonu'' Levski" 
talumı ile Fener- Güneş ta · 
kımı arasında pazar günü 
yap1 1an, ikinci maç çok gü
zel o 1muo ve Fe.ne.rin üstün· 
lüğü ile sonuçlanmıştır. 

lık· dakikalarda her iki 

taraf hücumlara batlamı~tır 
Bulgarların birkaç akınını 
Yaşar, çok güzel karşıla 

mı~tır . 32 nci dakık ,da 'Ni
yazinin bir pasını alan Ra 

sih topu, 8ulgar ağlarına 
takmıştır. 

Bundan 4 dakika sonra 
da. Ş<ümn l'ulgar kalesini 

ikinci dtfa olarak mağlup 
etmi~tir. 

= 
, 

yım 2 O Fenerin üstünlüğü 
ile soQuçlanmııtır. 

İkinci . haftayımda Rasi 
hin yerine N~cdet geçirıl· 

miıtfr. Necdet çok güzel bir 
oyun . oynada. 7 dakikada 
y~ne Nıyazi 3 ncü golü attı. 

31 nci dakikada Bulgar 
akının sa ğaçığı çok kırıcı 

oynamıya baı\adı. Hakemin 
ihtarlarını dinlemedigi için 
sağaçığı dışarıya Çıkardı. 

Oyun so"nlarana Cloğru Bu 
lgtHlara bir penaltı oldu 

Necdetin çelüıgi bu pen 
a1tı da gol oldu. Böylelilde 
oyun 4 O Fenerin üstünlüğü 
i1e bitmitlir. 

rafında bu sabah 
çetin bir çarpı~ma 

yeniden 
Öa9la-

mı ıtır. - ) 

. Cenevre, 7 = (A A) -:- bir 
habe~ göre de. ~.bir k111m 

Hllbeı kuvvetleri Aduanm 
batı kuzeyinduı ltalya hat· 
larım geçerek Eritr~yi isti· 
la için ilerlemqe baılamıt · 
lardır.-

Adisababa, 7 

150 bin kitilik 

(A.A) -

bir Habe§ 

kuvveti de AduıL bölgeıine 

gelmektedir. • 

Londra, 7 (A.A:.) - RD 
yter ajanM arazinin~ İtalyan 
kıtaahnı feYkelaele mütkül 
vaziyetlere sokmakta ve bu
na mukabil liabeılere koru· 
nmak <"hususunda bütün im

kanları vermektedir. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Bu 
gün toplanan 13 ler 
komilt si 6 lar komitesinin 
mütecavizi tayin eden rapo· 

runu değiıtirmeden kabul 
etmiştir. Bı.i rapoı halyan 
hükumetini Uluslar Sosyetesi 
istak?hunun 12 nci rr ad· 
define göre alrnıt olduğu ta
ahhüt1er Habeılerin muha 

kerpata açtığı neticesin~ var. 
mı ıtır. 

Lontlı·a, 7 (.\ .. \.)- İlalya llatw~ ınuhaı·n
~e ~j et.rafında hu•riirı ''(W \akte katlar ırt•l.-11 r" .., • :--

lel t c r, ~iıu.ıl ct•pltt•!"irıdt• .\dua Vt' .\di;ladmı 
flah·a ılar t ırafıuddrı t'lt' ''t'L'İl'İldil"'riııi ePnuhi 

Finans 
1 Ve tekiller Bahnlı~larının 

ı Say~mda 
Vazife alacak iş yarlara 

izin verilmiyece~. 

Cenevre, 7 (A.:A.) ~ Kon 

tey On üçlerin raporunu 

tetkik için toplanmıııa da 

bu hususteki kararı.ıı ver-
meden kıtta devam eden 
bir müzakereden sonra 

J ~ • :-- ' 

·'aı·ki cephelerinde ist• iıal~· arılaı·ııı (;pı·<'lq~u-
bııyi ele ~eeirııı··lr.rint• mukalıil Ua hı ·lf•r ı 1 t' 
• t • 

1ki taraf ar.ı~ınJaki :ınla"aıuazlı~a ha"'lıea "' . .. 
·ı~hep olau VP ~P«:tın ilk e~ lt'ıdt•ıı lıt)ı i İtal-
y ltalarııı cliudc:. h11l11nmakta olan l':.ıl r .. ı gerı 
itlııınu:tır. 

Hoına7 ,(.\ .. \. )İ wlyan u~a~l:.u·ı bugiiıı dP t•t)p

h ,~ier iizerine ut•ıı. larıntla dı\vaıu P~ıııislf'ı·dir. 
• • 

, .\ui~atmhu, 7 (Au\.) - Taya?·cleı· hıınaf a 
Sukoto kasabasıııı honıhardımau t'lmi~lt1 ı·· 
ılj ,. • 

kurslan 
Gümrük ve tekitlı::r ba

kanlığı işyarları iç1n açılan 
kurs bu ay başında yeni 
yıl tedritatına ba~lamı~tır. 
Bu devre okulda 38 talebe 
okumaktadıl'. 

Finanı ertik okulu da 
.a<,ı n. ı~tır 1 u yıl pt'k çok 
finans işyarı okı.ıla ~elmek 
ıstemi§lerse de yı rin darlı. 

Aqkara, 7 (Öz.el) - Bazı 
illerde genel nüfus sayımı 
günü için l<endılerine vazife 
verilen işyar 1ardan bir tak 
ıııı'arının izin alnıağa kr.l· 

kışlıkları göri\tdü~ünden sa-
yımın başanlmamasına me· 
ydan verecek böyle bir du· 

ruma asla yer verilmemesi 
için sayım gününe kadar 
işyarlard izin verilmemesi 
Başbakanlıkça bütün daire-

dağılmıştır. 

Cenevre, 7 (A.A.) So 
syete heyeti umumiyesi 

~arşamba günü için top'an 

tıya çağırılmışhr. 

Vergi 
T at~i~i nasll olacık1 J ğı dolayisıle bundan rnnra 

ki devreye kain 1§ ardır lere bildiri miştir. Ankara, 7 (Özel) - Ba 
~~-

..... •••••••••••••••••••• ı•••• •••••• •• •••••••••••••• kan'ar Kurulunun kar!lrına • • : • göre aseari vergi, mükelle-

Adi sab -ba. 7 (,\ .\.) Hebeş ordusunu isi ah etmek için : Ne bir eksik ne bir fazla.. : fiyetinin tatbiki noktasından 
:veıce çağırılmış olan İsveçli subayları hüküm etleri geri ça- : : dört zümreyeayn'maktadır. 
~ır S b 1 h ·· k" · ._ H Hunlardan ikinci zümre-k nıışttr. u ay ar u umetın emrine ragmen abeşistanda : Devlet ve Ulus yu · t t aşların sayısı- : ye dahil fabrilca ve matba-

almağa karar vermişlerdir. 1 i nı bilmek istiyor. : a'arın tabi olacakları ı.,sgui 
Cenevre, 7 (.\ .. \.) İtalyan - Habeş meselesinin uluslarası : S mükellefiyeti gesıeren bir 

h
durumuna gelince, bu mesele etrafında on üçler tarafından ! 20 İLKTEŞRİl'I - PflZPıR : cetvel hu.ırlanmııtır. Birinci 

azırıanan raporu tetkik için toplanmış oıan kon:=;ey muhar· : GEN .. • sınıf müesseseler maktu 

~benin başlamasında müsebbip olan tarafı tesbit için altı i f l HUfU~ SAYtMr i ~:r~~1~0i~i:::1~: ::rtuY~~ 
üyeden mürekkep bir komite teşkil etmiştir. E llAŞVEKALET : nisbi yüzde dört, üçüncüler 

Komite yanna kadar bu husustaki raporunu konseye vere- : l .. tuti.;t ı K Umum )1üdürliiı7ü : ı maktu GU, niıbi yüzde üç 
Cektir. • · h : dördüncüler maktu 50, nis . 

···••••••••••••-•••••••••••••••••••••• ••••••••••••-" 1 bi yüzde iki vereceklerdir. 
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Kulak Misafiri Ur ay HükUmet Ortaol<ul 
-/-

Kendisini öz yürekten se 
vdifim değerli bir arkadaı . 

ım geçenlerde zamımm e~ 
ebi anlayıılarım konuıurk 
en, sözünü battı sandıjım ıu 

oğul, açık söyliyeyim mı? 

Ben manzume 'erinizi iç ba 
kamından beğenemedim. 

Neden ieraen Ônce yüzde 
be~i haya•, doksım beti la
f dır Sonra yazılarınız kon 

J aratından cezalandırılanlar Konağının ihai8sl dün yapıldı Öğretmenleri arasında de-

Tıp 
Kongresine giden doktor~r 

Ankarada açılacak ol•P 
t p kongresine ittirak etmek 
üzere Memleket ha1taharıe· 
Ai doktorlarından Göz Uz 
manı lhıan, Kulak , bol•' 
ve burun Uzmanı l(a1tli

1 

Sesli, İç hastalıkları uzırı• 11' 
Raif Demiralp, Dojum .,e 
çocuk bakım evi Çocuk ha•· 
talıkları uzmanı Memduh 
Ôzça m pazar rünü A nkar• 

ya gitmiılerdtr. 

eski düstura dayandı : 
- Sanat bağla değil, çö 

züktür 
Bu ihtiyar, bu bunak dü· 

ıtura edebiyat bakımından 

iliımek istedim; o, "Hayal 
bağlanamaz . Duyuılar 2inci
rlenemez" dedi ve bu yol 
üzerinde f aydala eyi ıöz1 er 
söyledi. 

Sustum. Neden derseniz: 
l3en bugün he le yeni ed 

ebi anlayıılardan, ankınlar 
dan büsbütün uzaklaımıt 
bulunuyorum da. 

* • * 
Kavrayıılı, oldukça oku 

mut okuduğunu an1amıı bir 
ııenç ile kartı karııyayız 
Ban' renk renk, boy boy 
çiçek bahçelerini hatırlatan 
ıQslü , güzel bir d :fter uza• 

lh 
- Bu nedir? Dedim, yü

z(lnde beliren hafif ve pen· 
be bir •ıkılganlık la g6lüm-

ıiyerek cevap verdi: 
- Ştırlertm . . 
Ganlü kırı lmasın dtye bir 

aöz attım, yapraklarını çe. 
virdim, burnumu -o yaprakla 
rın içinden - duyduiu hoı 
kokular1a tathir eltim, oku
dum, okudum; hatta bitird
im bile . O defter - dediğim 

gibi · baıtan baıa çiçek de
metlerinin ıık ve açık hay 
van ve insan resimlerinin 
içine gömü1müt manzume 
cıklt-rdeo ibaretti . Gözünü 
yüzüme diken, özünü sözü · 
me bağlıyan bu genç ile 
aramızda konuıtuk : 

- Yazı 1 aranız dıı bakımi

le düzgün. Hele defteriniz 
çok tık. 

-- 'f eıekür ederim. Şu 
var ki "O f bakımtle,, deme!< 
ten ergen:zı (maksat) anlı · 
yamadım. 

- Bu gözümüıı çarçabuk 
verdiği b ı r hükümdür. Ruh 
umda henüz bir duyma ola 
madı . Ôy:e ya, bu kadarcık 
bir tanıtma ile keıin, ruhlu 
bir hüküm verilemez. 

- Şiirlerimi beyenmedi· 
ğlnizi anlıyorum. 

- Oğ 'um. beyenmek için 
de, beyenmemek için de ye
tge (ıelihiyet) ister. 

- Ben ılze yetgelidir di 
ye t c! ldim. 

- Ôyle iıe yanlat gelmi 
tıiniz 

- Hayır hayır, bilerek 
geldim (Alıcı bir bakarıı 
la: ) Ne olur bir iki gelimcık 
(kelime) k"y ınamz. 

- Ben !yeni edebiyat) 
dan bir ıey anlamıyorum. 

Eskisinden blldiklnimi de u 
nuttum. Şimdi ödevim sö 
ylemek değil, dinlemektir . 
Edebi akıhların ardını bır-

akmayan bir arkadaıımla 
geçenlerde az kaldı aytııma 
çıkarıyorduk. Şimdi söyliy 

eyin de sizinle mi uğrata 

yım?. 

- Ben haddimi bilirim. 
- Hen de bilmek isterim. 

usunu hep bot ve faydasız 

ıeylerde-n alınmııtar. Söz geli
mi, birinci yazmıı.ın ilk mı 
trağı o'an ıu : 
Canım takıldı kaldı pen · 

be dudaklarınla ! 
Bey iti nedir? ( Hir bikrin 

felsefesi) ba11 ık1 ı manzume
nfz ne kadar çıplak! Oğlum 
böyle ırizi ve benci leyin 
yazılara artık ve dağ etmeli 
siniz! Ben tek mıHaını btle 
açıp ta okumağa sıkılı 

rım. O felsefenin kur 
anı bu eserile bilerek bilmi 
yerek törümıüz (gayri 111eı 
ruil bl r itin yardım cm ve 
kamçılft vıcısı olmuıtur. İtli 
yeni demiyorum Ona kant 
olıaydım baıtan sizinle ko 
nutmazdım . Tekler öz ve 
tek isteklerine nefsani az 
gınlıklarına efemen olmad. 
ıkça bir sosyal yafayiıe gi
remez1er, açıkçası medeni 
olamazlar. Siz lıtediğiniz 
kadar ıüılü hayallerden ko 
nuıunuz! 

- Şu var ki ben ıize bir 
ahlak kitabı defil, bir f ifr 
d ı:! fteri verdim. Edebiyatın 

Sözgü anlamına göre - E
dible , ahlak ile o yaralığı 

yoktur Her fen kendi çev
resi içinde dOıünülmelidir. 

- Be çocuğum, beni il 
temlyerek, bu konuya çeki. 

yorsunuz! Ahlak ın yüksek 
düsturları ıoıyeten i n bütün 
dütüncelt-rine itler. Her er· 
tiğin bit erdi (her mesle-ğin 
bir fazileti) her sanatın bir 
edebi vardır. Ben edebiyat 
demek ahlakıyat demekt ·r; 
drmedim. Şu var ki böyle 
olmamıuı, ahlak ile edebi 
yatın bir biri1e uyarlığı bu 
IJnmaması demek edebiya 
hn hayvanlık kerte ' erine 
kadar düımeai "blakı boz 
ması, yıkmıı11 demek değ i l 

dir. 
- Edebiyat da bir sana

ttır deiil mi? 
- Ôyle diyorlar. 

- Demek. 'iz kaniğ de 
filsiniz? 

- Sanatın bölündüğü k 

ollarJan hepsinin aynı kö· 
kün dalları olduğuna henüz 
inanamadım da . . 

- Peki edebiyatı ele al· 
ayım . 1 ~u . bir {söz ıanatı) 

dır . Sanatı yaratan muhay
ye leyi, duyuıu bağ altına 
alabtlir misiniz? 

ı Sonu var) 

Neşriyat: 

fani Adam 
92 ikinci sayası çıktı. İçin · 

deki ler tetkik ve tenkitler 
Nüos, parayı kim bozmalı 

v · "' ırgu • Ahmet Rasim İ.H . 
hasta tipler · İsmail Hakkı 
Kültür Bakanının dütünce'e 
ri. Cami, Siyasa Kültür tet
kik 1eri .Marcel Hali, Elekt-

Çünki ben edebiyatın hem 
hıra kanı, hem bırakılanı 

1 ron . K •rim Sadi, Kanat. V. 

yım . 

- Şiirlerim [heceJ vez 
nlndedir. Acaba. 

- Vezin bir ölçüdür. Öl
çü inci de tarlar odun da ı 

Gü tekin, N:çin, Yaııyorum? 

Aıkın metafiziği fsmaıl Ha 
kkı, Genç1ik ıçm büyük 
tehlıkeler . Atktan iğrenen 

adam. Zahir Sıtkı karikatür 
lerl. 

Uray sürel kurulunca 
talimatnıımeye aykırı hare. 
ket eden bazı esnaf para 
cezasına çarptırı ' mıılardır • 

İzmirler uramından Ômer 
damadı kasap Ali kok u Uf et 
sattığn~dan bir liıa , Oruçgazi 
uramından kasap Nurett in. 
Mirzabey uramından Posta· 
cı Ali ve Karaoğlan uramın-

. dan lımai l ikiıer 

' ira, Umurbey ura mı . 

ndan aıçı Mehn et sıhhi şa

rtlara r iayet etmediğinden 
bir lira, ı. kıncı lar uram n
dan ._Paçacı Hasandan bet 
lira , 17 numaralı fı rıncı Vah· 
ya karııık undan birçok de
falar ekmek yaptığından 
ve 3 numaralı fırıncı Mus 
tafa eyi ekmek pitirmedi4 
inden yirmi beter lira, 28 
numaralı fmncı Mehmet ve 
J J numarala Ahmet yap· 
tıklan ekmeklerin verilen 

numunt-ye uygun olmad • fı 

gördüiünden on beıer lira, 
Dinkçıler uramından Su 
nfıralık '. ı kasap Ômerden ve 
Aygörenden Muharrem Has· 
bi fabrikası arabacısı Serezli 
Ahmet beıer lira para ceza · 
ıına çarptmlmııtar . 

ıı.ürel komisyonu dün ıı w• "kl"LI 
bay B. Salim Gündoğanın UIŞI il 8f. 
batkanlığında top 'anarak Şehrimiz erkek ortaokul 
ile ait it1er üzerinde bazı öğretmenleri araıında bazı 
kararlar verilmiıtir . değiıiklikler yapılmııtır 

Au arada yeniden yapı ~ Riyaziye öğretmeni Vahit 
lacak olan hususi muhasebe I Mersin ortaokul riyaziye öğ 
kısmına ait hükumet konağının retmer.liğ ine-, . ürkçe öğret 
ketf bedeli olan (~ 4182 • meni İlhan Çorum orta 
lira üzerinden yüzde 12 77 okul Türkçe öğretmenliğine 

santim indirmek suretale tek- atanmıılardır . 
lifte bulunan lıtanbulda Ga· ~ İzmit ortaoku' dıreklörü 
latada oturan Pata Mehmet ve öğretmeni Şeref 4Ü lira 
vekili B. lrf ana ihalesi ya maatla Balıkesir liıe ve 

pı l mıtlır . Konağın intasına öğretmen okulu riyaziye öğ 
yakında baılanaca ktır. retmenliğine veril mittir 

~ocuk esirgeme kurumunun 
güzel ~ir tesebbüsü 

Çocuk esirgeme kurumu 
erkek orta okul cıvarındakl 
binaınnı bu günler,!e tamir 
ettirecektir Haber ald1jımı 

za göre bu bina kurum t~ 
rafından ilçe ve kamunlııt

dan orta okula gelen talebe 
nin barınmalarına tahsis edi · 

!erektir. 
Çocuk esirgeme Kurumu

nu bu güzel ve faydalı te · 
tebbüsünden dolayı kut ula · 

rız 

Bu üç atanmaya alt ka · 
rarnameler Kült - , Bakanlı

ğından ilbaylığa bildiri 1 mıt 
tir. 

Gelenler Gidenler 
tŞOrman Direktörü 8 . Cemal 
Değer bir hafta iznini latan l 
bulda , geçirmit Vl: dün ıeh 
rlmize dönmUıtUr. 

§ Pa~k Uzmanı B Ferit ve 
uray silrel kurulu üyesinden 

Rifat Ôz y~pılmakla o'an 
Park için çim, fidan ve çi 
çek almak Ozere lstanbu1a 

Ç~cuk esirgeme kurumu
nun yardımlan 

Şehrimiz çocuk esirıerııe 
kurumu her yıl olduil1 

aibi bu yıl da ilk okullard•·,. 
ki yoksul talebeye kitap, de 
ter ve kalem datıtacaktı'· 
Kurum bu yolda ha~ırlı"I'' 
ra baılamııtır. 

Orkek öküzler sahibinin 
ölOmüne sebep aldu. ~ 

İdmany u r d u, Bir 1 iği 
1 O- 7 S a y ı il e ye n d i 

Pazar günü yapılan bu öz8fiİİaçda Yurtlular Uuzel bir 
oyun oynaddar 

itimk~;d;;i·n yaptığı tavaa ! 
Dün Anafarta1ar cadde-

sinde leblebici Fahri ile ya· 
mnda ça1ııan kardeti dilıiz 

Bahattin arasında bir para 

meselesi yüzünden kavıa 
çıkmıı ve Bahattin ağabeai 

Fahriyi yüzünden yarala 
mıttır. 

1 vrindınin Topuzlar ko• 

yündf"n elli bet yatların~ 
Mehmet ot1u Yakup arab•· 
aile • defirmenden aeUrktP 

ökü~leri her na11laa ark111ilf 
tür . Bu esnada araba Yak"' 
bun fena halde röl•a•e 
çarpmıı ve zavallı ad•"' 
bu yüzden ö'müıtür. JltJ 

ölüm vakası üzednde tah'" 

kikat yapı1maktadır .. 

Halkavi sinamısıridan ta
lebeler de istif adı ı~iyır. 

Acıkh bir ölüm Halkevimizin sinema 111•· 
Ura Y yazı itleri İfyarı B. kinesinden çok eyi iıtif•de 

, P !ı riuıiz 

Bölgemiz ıampiyonu İd 
manyurdu ile Birlik birinci 
taklmları P"zar günü saat 

on beıde General Ali Hikmet 
stadında karıılaımıılardır . 

Maçı Güçten Niyazi idare 
etmi9tir Yurtlular her iki 
haftayımda rakiplerine kartı 
eyi bir oyun oynamıtlardır 

lılıııaıırur• lıı 

Hirinci haftayımda Yur
ttan Sadi bir, Celal iki gol 
atmııtır . 

ikinci haftayımda yine 
Yurttan Sadi ve İrfan birer 
Hulki iki gol yapmıılar ve 
böylece maç yediye karşı 
sıfırla Yurdun üstünlüğü ile 
ıonuçlanmııtır . 

Cumuriyet ba y r a m ı 
Programı hazırlanıyor 
Dokuz ~ol, Pırti ~orağm~a toplanara~ yapılacak işler 

üzerin~e görüştüler 
Cumuriyet bayramının 12 

nci yıldönümünü kullulama 
programının hazır lanmasına 

ait çalıtma ' ar d evam etme 
ktedir . 

Bu işi tesbit etmek mak 
sadile letkil edıler. komiı 
yon geçen de y tzdığımız gi 
bi faa'iyetini dokuz kola 
ayırmııtır. 

Şimdiki halde bu kollar 
kendi Üzerlerine dütecek 
olan itleri teıbit etmektedir 
ler. 

Pazar ıünü akıamı Parti 

kurağında: 

1 - Şehir ve köylerdeki 
halkı bayrama ittirak, 

2 - Grafık resim, ıergi , 
3 - Aydın lanma ve süs 

leme, 
4 Bando ve muzika . 
5 - Radyoları lanı.im kol 

ları top1anhlarını yaparak 
iş · eri üzerinde göı ü~müıl er
clir. 

Dün ctktam da yine Parti 
kurağmda 

1 - Gazete ve dergi ler 
2 - Milli kntleleri topla 

1 

Nadi in yavrusu çekmekte d 1 k d S ıee.' e ime le ir. inema . 
olduğu hasta ' ıktan bütün ; halka, birkaç gündenbe''. 

gayretlere rağmen kurlan r de g'ündüz'eri talebeye ,a• 
lamıyarak ölmöıtür. ter ,lmektedir. 

Ana ve babaya baısağ · · c 11 il 
w Bir ikt gün ıonra (ı:;. 1 

lıgı dıle-riz. A k d 1 ) d .,oıt 
1 ve r a aı arı a ı • 

Üçpmar köyünde bir adı- ' bir filim gösterilecektir· 

mı vurdular. ' ŞarköyÜ 
Üçpınar köyünden Arif 

~!~u ~~~·:~7. n~.:::: ;~- Cinayetini yapan yıkılın~' 
ı" 

stafa oğlu Fettah ve di~er Birkaç gün önceki ıa1 .. 
arkadafla d 1 l d B .. h · · Şarlı0' rı ara ~ ın a an aoı - mız a ur anıyenın 
mıyao bir mesele yüzünden yünde kanlı bir vaka old" 

k k 
ı k .. .,de" 

avga çı mııtır . Bu kavga· ğunu ve bu yüzrJen o, 
da Arif oğlu Hüıeyin taba Mehmet adlı birinin af"1' i e 
nca ile karnandan ağır yara - köyden Ahmedt tabanc• 
lanmııtır. yaraladığını yaım ıtık 

Yaralı hastahaneye yatı l' u cinayet tahkikatı ıter 
rılmııtır Tahkikat yapı im· lemektedir Bürhantye ııçe 1 
aktadır bayı ve Gömeç kamunb•f 

Korutudı bir ku kıçnma 
ıa~ası. 

Korucudan Hilmi kızı Ay · 
teyi ayni köyden Kara Mus· 
tafa oğ l u Mehmet kaçarmıı· 
tır. Suçlu yakalanarak adJi 
yeye veri ' mittir. 

ma ve da ğıltma , 

3 Nakil vastalarını r1o 
natma, 

4 - Balo tertip 
Kolları top lanarak program 
larına tanzim etmiılerdir . 

Hayramı kutlu'ama komis· 
yonu; kol 'arın hazırlandığı 
bu programlar tamamlan 
dıktan sonra bugünlerde ay · 

rıca bir toplantı yapacaktır. 

k .. . h h•'e va a uzerıne emen lı.1 

kete geçmiılerdir . suÇ fi 
Ahmtl J0 'lndarma tarafuıd• , .. 
Bozlar köyünde Osman •.k, 

. d . 1. h · ı birlı nın evın e sı a ı ı e 

le yakalanmıtlır. e· 
Bürhaniyede ha lk Ah"' 

di nefretle karıılamııtı'· 1e 
h etiflP 

Mem eket hasta an rJleb· 
tedavi edılmekte olan 
medin yarası ağırcadır· 

Hdlkevi 8dskanhğınaan. 
~ ii .ıı 

8 10 935 Sa 1 ı gurı o•· 
ıamı saat (20) de Halk bt 
rahane'eri ve kun1ar fU dır· 

' 
.,., 

sının genel top anlJ•1 

1 rlfl 1 ~yt e 
Bu ıubeye yazı ı .u. dile 
Halkevine gelmelerını 

riz. 

1 

lı 
t 
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Genel Nufus Sayımı 

Bu Yıl Ul.usal Bir 
Yoklama Yapacağız 
Eıkiden karııtırdığım yıl 

lık'arada , batka u 1uslann 
türlü türlü hal eri, okurları 
doğan l arı , giden 'eri , gelenle 
ti, hayvanları . hatta tavuk 
ları hakkında açık, düzgün 
rakamlar yazılı oldu(tu hal
de bizim adımız bile ieç· 
tnedi. 
Çocukluğumda bunun se 

bebini bilmez, içerlerdirJl. 
(Bu kadar deyimsiz, bu ka· 

1 

dar kötü müyüz ki bizim 
adımızı bile anmıyorlar?) 
diye yanardım 

Sonraları öğrendim ki bi · 
ıirn sözümüzün geçmemesi 
•adece bizim istatistikleti 
tnizin yapılmıı olmamasından 

ileri ielıyormuı . 1 
(Bu istatbtik nedır ki her 

~lut yapıyor, yapabiliyor da 
biz yapmıyoruz, yapamiyo -
ruz?) Diye merak ettim. Li 
leyi bitirince iıtat ıtiğin ne 
alduAunu öğrenmeie, anla · 
tnağa koyuldum. Türkçe ve 
F'ransızca ne bu'duTsa oku 
durn, Üniversite istatistik 

dera'erini can ku' atı i 'e din 
ledtm Anladım ki bu yap 

rnadığımız ıey , yapı 'amıya · 

tak bir it olmaktan çok 
uzaktır. 

insan tonımadığını naaıl 
•ever? Biz kendimizi tamt
rnıyorduk . Baıka ulus arın 
lurkleri sevmemesinde bir 

Çok ıebep ' er vardı. Kendi
mizi tanıtmamız da bu se
beplerden biri fdi. it bunu 
n'a da kalmıyordu lıtatiı. 
tiklerimiz olmadığı için bizi 
Çok geri, bilimsiz bir ulus 
•anıyorlardı. 

istatistiklerimiz tan kapi 
tülasyon1ar kadar aiır geli 
Yordu. Bu yüıden kendi ken 
dimizi de tanımıyorduk, bil
rtıiyorduk Koyu bir bilim 
•izlik içinde yüzüyorduk 

Üniversiteyi bit ırlnce bu 
Yokluğumuzu gidern,ek için 
\lğraımağa karar verm:ttim . 

On ilf i yı 1 önce lıtatistik 
direktörlüğüne geçince he
tnen tıe koyuldum. istatistik 
lizerine yeni ne çıkmıt, ne 
Çtkıyor araıtırdım. Yıpranır 
<:asına çalııtık. Birlikte ça 
lıftığım dört arkadaıım ge
ce eri yemek vakti gelince 
&.deh sıkılarak izin alıp gf 
diyorlardı . Geç vakitlere 
kadar süren bu ça'ıtmalar 
dan bir kaç sonuç eld.: et 
t 'k 1 • 

Bürükse1de arasıulusal bir 
tecim istatistik bülteni çı· 

karıyordu Eıkileri gibi bu 
nda da Türkiyenin adı bile 
yoktu. Topladığımız istaUı . 

tiklerden bir k11çını gönder
dim. Bunların naaıl top1an· 
dığım bir mektupla anlattım . 

Verdiğimiz rakamlar bülte 
ne girdi. Bültenden ayrıca 

bir de teıekkür mektubu 
geldi 

Mejer, bir ıey bildirme 
diğimiz için bizim sözümüzü 
etmiyorlarmıı. 

* . ' 
lıtatistik direktörlüğünde 

amacıma ulaımaktan uzak 
ta idim. 1statistiiin temeli 
nüfus istatistiği idi. Bu te
mel atı ' mamıtlı. Yaptığımız 

iatatiıtık 1 eı in baılı batına 
büyük bir değeri yoktu. 
Ülkemize bu kadar mal gir 
mit ıu kadar mal çıkarını 
ıız , limanlarımıza bu kadar 
gemi gelmif, gitmlt .. 

Bütün bun'ar, biz kaç ki 
tiyiz, kaçımız çocuk kaçımız 
ergen, kaçımız evli, kaçi
mu: eker . .. ? Bunlar bilin 

medikçe pek ite yaramazdı. 
Bu derlediğimiz bilitlerden 
bir ıey çıkarmanın imkanı 

yoktu. 
Çok üzü üyordum. J 2 

Ağustos 1340 da bir betke 
ycızdım - ( J) Bu yazımda çok 

ileri gitmittim. Devlet İ§yar

larına yaratmıyacak bir ÖZ· 

gürlüle o zamanki teıkılatı
mızı tenkit ediyordum. 

Genel harpten sonra he· 
men bntün dev'etler yeniden 
birer nüf uı sayımı yaptılar. 

Bı r taburda bıle yoklama 
yapılır bizde de böyle bir 
u usal yoklamaya fiddetle ih 
tiyaç var ... diyordu. 

Daha önce Bakanlığa bir 
rapor vermittim, bu rapo 
rumda: 

(Tahriri nüfuıun ]341 
ı 1925) ıenesinde icran için 
13 40 senesinden. tahriri nü 
fus memurlarını her 60 80 
haneye bir memur iaabet 
etmek üzere tayini ve her 
on tahririri nüfus memuru 
nun bir müfetttıle müraka· 
besi, icra ettiri ecek tahriri 
nüfustan ne mali , ne askeri, 
adli hi9 bir maksat takip 

[ 1) Ticaret vekaleti mec · 
muası sene 1340, No. 1 sa· 

hife 35. 

1111111 BASAKLARIN' TUZAGI 1111111 • 
KÖY VE FOL.KLOR ROMANI 

1'tirkclilinin Tefrikası : 9 

Emine teyze ıaıırdı. Ne 
dernekti bu? . 

Kaya, Emine teyzenın ıat· 
kınlığını gidermek için iti 
~çıklamak zorluğunu duydu 
•ıık bir sesle: 

- Emine- teyze!. Dedi. 
Sen ikide b irde !>eni evlen· 
dirnıekten dem vuruyorsun. 
ey· 1 amma .. Ben öyle her 
kı 1 ı a ev 1enemem. Ben yal · 
lltz gönlümün istedığini uek· 

:ediği kızı islerim ve onun 
il evlenirim. Gönlümün 
iıtediği kız o 1mazsa dünya 
l'erinden kop"a baıka biri 
lle i'Önül verınem, veremem. 

YAZAN: Osman Ba/kJT 

Hot . gönlümün isteeiği kız· 

da benden baıkaaını iste· 
mez ya . O da benimle ev 
lenemezstt ya kendini öldü
rür. ya but dünyanın sonu· 
da kadar melekler gibi kız 
oğlan kn kalır . 

t.mine teyze Kayanın ne 
demek istediğini ve kimden 
hangi kızdan bahsett • ğıni 

pek iyi anlamıttı . Fakat 
anlamamazlıktan gelerek 
sordu: 

- Kim bu gönlünün is
tediği kız, Kaya?. 

Dudu elinde bardakla gel

mitli · Kaya Dudunun ya-

T RKD L 

edilmediğinin vakUle efkarı 
umumiyeye iblağı ve keza· 
lik tahriri nüfustan laakal 
bir kaç ay mukaddem Tür
klyede mevcut bilumum ha· 
nelere numara vazı .. . mu
ktezi yatı umur meyanında 

bulunmaktadır. (2) diyor
dum . 

Raporumdan bir ses çık 

mamııll. Sabıuıılanıyordum 

lıt açığa vurmu§lum. Sıkıl 
mıya baılamııtım. Fu ka 
dar ileri gitmek bir devlet 
ityarma yaratmazdı. Böyle 
bir yazı çıkardığım için 
dırektörlükten çekilmeye 
çağırılacağımdan o kadar 
korkmıyordurn; (bu yaratır · 

mı) diye soracaklarından 

korkuyordum; sıkı'ıyordum 
Korktujum blltıma gel 

medi. Tehlikeyi ' atlettim. 
• • • 

O günle rden ne 
uzaktayız. 1927 de 

kadar 
birinci 

nü"us ıayımını yapmıı bu1u 
nuyoruz . İstatistik genel dl 
rektörlüğü o :rıaman taıar

ladıamdan daha tükel bir 
ıekilde kuruldu. Kıvanç du 
yulacak bir tükellikle itliyor . 
Bu ıünedek 60 kadar fıer 
çıkardı. 

ne var ki ötede yok? oı 

mıyan yerlerdt: bunu ya· 
ratamaz mıyız? Naaıl yara
tabılıriz? lıte bir sürü sor · 
m ki •ncak yeni yapacağı 

mız ıayımla halledebileceğiz 

Daha pek çok sürülerle, 
yığınlarla srrumlar var ki 
bu sayımın gereğf gibi ya
pılmasına bakıyor. 

(Doiru ıöyiyeni dokuz 
köyden kovarlar) derler, 
Doksan dokuz köyden ko · 
vulaa kendini bilen, kendini 
bilen, kendini sayad bir in 
san yine doğru söy1emekten 
çekinmem~lidir. 

Bu sayım itinde doğru 

ıöyliyen için zarar yok. 
Sayımı yapanlar öğrendik 

lerini giı ' i tutmaya borçlu · 
durlar. Bot boğ azlık eden 
olursa ağır cezası vardır. 

Nüfus sayımı hiç kimıenin 
gizi i tutmak iıtediği ve fı · 
t"yeceği halleri öğrenemez. 
Böyle bır it düıünülmez; 
zaten böyle bir itle baıa 
çıkılmaz Sayım y.dmı ge
nel durumları ortaya çıkar
mak içindir 

Sayımın ne ıilel ne fina 
nsa 1 ne özel hiç bir noktaaı 
yoktur . 
Doğru ıöyliyenlerin bu 

yüzden en ufak bir zarara 
' u.ğraınaaına imkan yoktur 

BAllKEStR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU illNLARI .. 
2 1. Teırin 935 salı günü ıaat 15 te kapalı zarf usu 

lile eksiltmlye konulan 40'J ton buğday ununa verilen fi· 
at layıkıhat görülmediiinden kanunun 40 ıncı madd~ıine 
tevfikan J 1. 1 Tt'ırin 935 curr a günü saat J 5 te ı narJ
ıkla alınacaktır. Alınacak bufday ununun tahmin bedelt 
42,000 liradır. Pazarlık günü tekerrür edecek f iat üzerin
den kati teminat alınacaktır . Şartnamesini görmf k lıti 
yenlerin de o gün ve saatte komisyona müracatları. 

---------------~( 158 ) 

ı ı an 
Kiraya verilecek Otlakiye 
Üm.üteli köyü ihtiyar heyetinden 

Ümüteli köyünde her sene kiraya Yerilmekle ve koyun 
otla kiye çayırı bu sene 6 T eırinhani 935 tarihinden 6 
teırinfsani 936 tarihine kadar bir ıene müddetle kiraya 
verilecektir. Çayır köyün iki tarafında iki parçadır tah
minen 600 dönümdür. Çayırın mtkdarı ve hududu mQıte· 
rıye gösterilecektir ve ihale olunduiunda ayrıca mukave· 
e yapılacaktır. Talip olanların 1 O Tetr'nievel · 935 tari· 

h ine kadar muhtar ve ihtiyar heyetine müracaatları ~lln 

olunur. 
3 - 1 - 167 

Genel Nüfus sayımın
da Neler Vapdmahd1r?. 

ileri uluıların çoğu, her 
beı yılda bir nüfuı sayımı 

yaparlar ıonu O ve S ile bi· 

ten yıllar sayım yılı olmuf · 
tur. Öbür uluılar gtbi biz de 

1 Doğru ıöylemivenler doğruyu . • 

gizlıyenler hallerini eirt HALKIMIZA BiR KOLAYLIK 
bu yıl nüfus ıayımı yapaca
ğız . l' u ikinci ıayımımız, 1 

birinclıinden daha tükel olacak 
Ancak bu it çok geniı, 

çok kapsal bir ittir. Her 
birimizin üzerimize düıen 

yükümü son derece özenle 

yapmamıza bağlıdır . Doğru 

ıonuçlar alabilmek için bu 
itle hepimiz gücümüz yetti
ii kadar çahımah ve ui
raımalıyız. 

Gerçekliğe göz yumacak 
göz yummak iıtiy~cek ka
dar kuı beyinlt kimseler pek 
kalmamı tar sanıram. Ger. 
çeklik yürür, etkilerini ya· 
par biz göz yumsak da yu · 
mma1ak da yapar. Ak ' ı ba 
tında bir insan, gerç.ekliği 

görmeğı!, an1amaya, kavra 
maya çalııır, hareketleri 
gerçekliklere uydurmanın 
yollarını arar 

Bu yeni sayımdan çok 
değimli §eyler öğrenl"ceğiz 

Nüfusumuzun arthğma fÜp 
he yok. Ancak nerelerde 
ne kadar arttı? En çok han 
gi yer'erimizde arttı? Niçin 
ba§ka yerlerimizde bu ka far 
artmadı? Çok artan yerde 

- - -
(21 İktısat Vekaleti mec 

mua11 sene 1340 No 3 sa· 
hife 194. 

• 

nında bundan bahsetmek is · 
temiyordu Emine teyze 60 -

rusunu yen·ledi: 

- Söy1esene Kaya! kim 
bu sevdiğin? .. 

Kaya yine sustu ve cevap 
vermedi. 

Buna Dudu heycandan 
ve utançtan lap kırmızı ke 
silerek titrek, y~lvarıılı ve 
kısık bir sesle cevap ver· 
di: 

Hen!! 
Kaya, Dudunun bu iUra

fından cesaretlenerek anlattı: 
- Ôyle Öyle . İki yıldan. 

beri birbırlmizi seviyoruz biz 
karlı bir kıt gecesi bir\:iri 
mize söz verdik. Ya birbi 
rimizin olacağız, yahut ölü· 
me kadar evlenmeden du 
racağız 

Emine teyzenin 

beri Kayaya karıı 
öteden

bir tut-

bildirenler olurar devlete, 

l k b . ük k"t'" 'ük t Sayım günü yaklaımaktadır. Nüfus sayımı için her ta· i me ço uy o u e -
rafında hazırlıklar devam ediyor 

mit o 'urlar. 
Bunun böyle olduğunu 

küçük büyük Jıer keıe an· 
latmak a-ydınlar için büyük 
bir borçtur. 

lıtatittik kurumumuz en 
ileri ulusların kurumlarile 
omuz ölçütecek bir tükerli 
ktedir . Bu tükel kurumum
uza deıen bu büyük itin 
gereyi gibi görülebilmesi 
için herbirlmiz bu ulusal 

borcumuzu yerine ieUrme · 
ğe can'a ve batla çalııma . 

lıyız. 

Süheyp Derbil 
Anhara Hukuk Fa · 
lnillesl Profcsörıi 

ı~ıatistik l'mum nıüdurlıi
~Iİ ta rıfındaıı gönde rı lınişir . 

BU GECE 
Şifa 

Ecza hanesi 
Nöbetcidir , 

kun'uğu vardı. Kaya pulat 

g ı bi vücudu, pehlivan pa· 
zusu kadar kuvvetli pa.ı.uıu, 
günetten yanarllk pul pul 
olmuı çuku1 at1aımıı yu:ı.u, 

yeni bir kül tabakasının al· 
tında yanan bir kor gibi 
ıııl ıııl yanan, parlayan göz
leri ve hele büyüklerine 
aayg , küçüklerfne sevii 
ve ıevgenliğile, hareket ve 
ıözlerindekl terbiye ve in· 
celtii ile onun gözünde de 
ğerll bir varlık olmuı, on
un kalbinde bir ıempatl 

yaratmıt idi. Kendisine ıü

vey olabilecek biricik genç 
idi 

Kayanın cesaretlenerek 

ıöyllyemediğini, Dudunun bir 
volkan f ıtkırııını veya bir 
fırtınanın ıürleyifini andıran 

ıeslle "Ben" diye haykmıı 

Sayım günü olan 2:) ilkteırin Je halka bazı sorular 
sorulacaktır. 

Biz, kolaylık olmak üzere soruları okurlarımıza veriyo-
ruz. 

Sayım günü ıayım 
t - Vilayet 11mi 

Kaza ismi 
Nahiye ismi 
Köy ismi 

iıyarları tarafından sorulacak soru: 

2 - Bina numaraıı 
3 - Adı ve soyadı 

4 - Oturduğu binanın cinıi 

5 - Hangi devletin tebaasıdır. 
6 - Hangi dindedir. 
7 - Ana liıanı nedir.E( Ana lisanın maksat aile için

de konuıulan lisandır.) 

8 - Ana lisanından ba~ka hangi lisanı konuımaaını bi
lir. 

9 - Nerede doğmuıtur. (Ecnebi memleketlerde doğa
nlar için memleket iıml Türkiyede doğanlar için ·vilayet 
ve kaza ismi yazı1acaktır.) 

1 O - Kadın mı Erkek mi. 
11 - Görünür ve vücut aakatlıiı varmıdır ve nedir. 
J 2 - K•ç yaıandadır. (Bir yatında küçük çotuk ise 

kaç aylıktır.) 

13 - Bekir mı, evli mi, dul mu, botanmıt mdır? 
14 - Yeni harflerle okumak bilir mi? 
l 5 - Yeni harf ferle yazmak bilir mı? 
16 - Muayyen bir mesleği, vazifesi veya sanatı varmıd · 

ır, varsa nf'dlr. 
17 - Muayyen bir rr esleği . vazif~si, 

galesi yokıa ne ile geçinmektedir? 
sanatı veya met 

kadar kuvvetli ve anlamlı 

bir kelime bulunamaz. 
Ben .. 
Bunda hakikij bir ıevglnin 

kudreti nekadar kuvvetle 
beleriyol'du. 

Ben ... 
Bunda sevgisine kendisine 

ve batkalarına kartı otan 
güvenin ne derEce sağlam 
olduğunu derin bir anlam 
i1e deyimlettirlyordu. 

Bu çılgın gürleyif Emine 
teyzeyi ne ıaıırttı, ne af al 
!attırdı. Ya'ınız hotnutluğu· 
nu dudaklarında açılan ince 
ve an'amlı bir gülümıeme 
ile ifade ettirdi. 

Eğilerek Kayanın gözle 
rinden öptü. 

Kaya artık bahtiyarlığı 
nın en son kona~ına iritmtı 
Dudunun sağ elini avucu 
içinde sıkıyor, okııyor; ok · 
tıyor, saklıyordu. 

Emine teyze 1 aya ile 
Duduyu yalınız bırakıp ka 
lktı. Buğday ~aplarmdan iki 

elyans yaparak geldi ve: 

Kalkın!. Dedi. 
Kalktı 1ar . 

Emine teyze Duduyu sa -
ğına, Kayayı soluna aldı. 

Buğday saplarından yaptıfı 

elyanslardan birini Dudunun 
ötekini Kayanın parmağına 
tutup: 

- Tanrı bahtiyarlığınızı 

artırsın . Dedi ve el ele tu
tuıturdu. 

Kendiıi etmenin batına 

gidip yan geldi. Kaya ile 
Dudu kutsal ahlat ağacının 
a'tında yalnız kaldılar. 

Kaya sağa sola ba~ıp 

kendilerinden baıka kimıe 

olmadığını gördü. Gerçe ta
rlalar köylülerle dolu idi. 

( Bitmedi. ) 
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